
 

 

 

 
  ขา่วประชาสมัพันธ ์

วศิวะมหดิล รว่มกบั สวทช. และ ม.ธรรมศาสตร ์จดังานเสวนา 
“ผา่แผนการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานศีาลายาและสถานธีรรมศาสตรร์องรบัรถไฟฟ้าสายสแีดง” 

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โดยการสนับสนุนจากสํานักงานการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.)   

ร่วมกบั มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จัดงานเสวนา “ผา่แผนการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานศีาลายาและสถานี

ธรรมศาสตรร์องรบัรถไฟฟ้าสายสแีดง” เจาะลกึเปิดแผนการพัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหม่ ในเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดง 

(ส่วนต่อขยาย) ตลิง่ชัน-ศาลายาและ รังสติ-ธรรมศาสตร์ มูลค่า 16,772 ลา้นบาท พรอ้มศกึษาแนวทางการพัฒนาพื้นทีแ่ละการ

เชือ่มตอ่ระบบคมนาคม พัฒนาเมอืงเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาอยา่งย่ังยนืและรองรับการขยายตวัของชมุชนเมอืงเพือ่รองรับรถไฟฟ้าสายสี

แดง ซึง่คาดวา่จะเริม่งานกอ่สรา้งกลางปี 2563 ใชเ้วลา 36 เดอืน กําหนดแลว้เสร็จกลางปี 2566 

ผศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ประธานเปิดงาน กล่าววา่ การพัฒนา

โครงการคมนาคมดา้นระบบรางในประเทศไทย ทําใหเ้กดิความตอ้งการผูเ้ชีย่วชาญและบคุลากรดา้นระบบขนสง่ทางรางเพิม่อกีกวา่ 

20,000 คน ในระยะเวลา 4 ปี ขา้งหนา้ เมื่อระบบรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงแลว้เสร็จ ทั ้งนี้ ในปัจจุบัน คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล โดยกลุม่สาขาวชิาโลจสิตกิสแ์ละระบบขนสง่ทางราง เร่งผลติบคุลากรรองรับการขนสง่ระบบราง 

เปิดการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาโท 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาโลจสิตกิสแ์ละโซ่

อปุทาน เป็นสหวทิยาการทีบ่รูณาการศาสตรด์า้นวศิวกรรมและการบรหิารจัดการเขา้ดว้ยกัน และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาระบบขนสง่ทางราง (หลกัสตูรนานาชาต)ิ เป็นหลกัสตูรระยะ 2 ปี ศาลายานับเป็นพืน้ทีซ่ ึง่มศีกัยภาพสงู นอกจากมสีว่นตอ่ขยาย

สายสแีดงอ่อน ตลิง่ชัน - ศาลายาแลว้ ในอนาคตยังมอีกี 5 โครงการคมนาคมขนสง่ดว้ย ไดแ้ก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมอืง (มอเตอร์เวย)์ ถนนวงแหวนรอบที ่3 , โครงการรถไฟความเร็วสงู ลงสูภ่าคใต ้, โครงการนําร่อง คลองมหาสวัสดิ ์เชือ่ม-ลอ้-

ราง-เรอื ,โครงการตอ่ขยายถนนยกระดบับรมราชชนน ี, โครงการถนนนครอนิทร ์- ศาลายา เป็นตน้  

ในโอกาสนี้ ทางคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิลและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดดํ้าเนนิการวจัิยศกึษาการพัฒนา

พืน้ทีร่อบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร ์หรอื Transit Oriented Development (TOD) ซึง่เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นทีเ่มอืง

หรอืชมุชนแบบผสมผสานทีเ่ป็นทีย่อมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยศกึษาถงึรูปแบบการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ เสน้ทาง

การสญัจร ทัง้การเดนิเทา้ การเดนิทางโดยใชเ้ครือ่งยนตแ์ละไม่ใชเ้ครือ่งยนต ์มุ่งใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ย่ังยืน สอดคลอ้งกับวถิีชีวติวัฒนธรรมและเศรษฐกจิ ตลอดจน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศในบรบิทโลก ทัง้นี ้เห็นวา่ในอนาคตประเทศไทยควรเร่งผลกัดัน พ.ร.บ.การพัฒนาพืน้ทีโ่ดยรอบสถานี

ขนสง่มวลชน (TOD) ใหส้ามารถออกเป็นกฎหมายไดใ้น 1-2 ปีขา้งหนา้ เพือ่สง่เสรมิการสรา้งมลูคา่เพิม่ทางรายไดแ้ละเสรมิศกัยภาพ

การพัฒนาเมอืงในประเทศไทยอกีดว้ย  

นายนคร จนัทศร ทีป่รกึษาผูอํ้านวยการ สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กลา่ววา่ จากมต ิ

ครม.เมือตน้ปี 2562 เห็นชอบโครงการก่อสรา้งรถไฟชานเมอืงสว่นต่อขยายสายสแีดง 2 โครงการ วงเงนิลงทุนส่วนต่อขยายรวม 

16,772.58 ลา้นบาท ซึง่จะเป็นรถไฟฟ้าวิง่บนรางขนาด 1 เมตร เดนิรถดว้ยระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟเหนือหัว (Overhead feeding 

system) วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กม./ชม. เมือ่แลว้เสร็จจะเตมิเต็มโครงขา่ยของสายสแีดงชว่งบางซือ่-รังสติ และบางซือ่-ตลิง่ชนั 

ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารภายในเดอืน ม.ค. 2564 ทําใหก้ารเดนิทางเชือ่มต่อในกลางกรุงเทพฯกับชานเมอืงดา้นทศิเหนือ ไปยังพื้นที ่จ.

ปทมุธาน ีและตะวนัตกไปยัง จ.นครปฐม สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ โดยมสีถานกีลางบางซือ่เป็นจดุเชือ่มตอ่ 

ส่วนต่อขยายแยกเป็น สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชนั-ศาลายา ระยะทาง 14.8 กม. วงเงิน 10,202.18 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยการสรา้งสถานีเพิม่ 4 สถานี ไดแ้ก่ สถานีฉิมพล ีสถานีกาญจนาภเิษก สถานีศาลาธรรมสพน์ และสถานีศาลายา สว่น

สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ระยะทาง 8.84 กม. วงเงนิ 6,570.40 ลา้นบาท มกีารก่อสรา้งสถานีเพิม่ 4 

สถาน ีไดแ้กส่ถานคีลองหนึง่ สถานเีชยีงราก นอ้ย สถานมีหาวทิยาลยักรุงเทพทีส่รา้งเพิม่ใหม ่และสถานมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 



 

ผศ.ดร.วศพ ร เตชะพีรพานิช  รองหั วหนา้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอ้ม คณ ะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยมหดิล กลา่ววา่ ผลการศกึษาและวจัิยพืน้ทีร่อบสถานีศาลายาเพือ่รองรับโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดง พบวา่ ในอนาคต

ตําบลศาลายามแีนวโนม้ทีจ่ะมปีระชากรและผูส้ญัจรเพิม่มากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิการเชือ่มตอ่กันดา้นคมนาคม และการบูรณาการพืน้ทีใ่ห ้

เป็นประโยชน์ จงึมีแผนการศกึษาพัฒนาและดําเนินการ 3 โครงการ คือ โครงการที ่1 การศกึษาแนวทางการพฒันาพืน้ที่

โดยรอบสถานขีนสง่มวลชน (Study of Transit – Oriented Development) โดยดําเนินการศกึษาขอ้มูลการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิ ขอ้มูลประชากรและพื้นที ่การออกแบบพื้นทีต่ามเกณฑ ์TOD Standard 4 หมวด คอื การเดนิ, จักรยาน, การเชือ่มต่อ และ

ระบบขนสง่รอบสถานขีนสง่มวลชน โดยผลการศกึษาไดเ้สนอแนะการพัฒนาพืน้ทีโ่ดยรอบสถานใีน 2 ระยะ (ตามแผนที)่ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระยะที ่1 (กอ่นการประกวดราคารถไฟฟ้าสายสแีดงออ่น)  

1. มหาวทิยาลยัมหดิล จัดทําทางขา้ม ทางเดนิและทางจักรยานพรอ้มทีจ่อด เชือ่มจากมหาวทิยาลยัมายังสถานศีาลายา  

2. เทศบาลตําบลศาลายา / กรมทางหลวงชนบท / สภ.พุทธมณฑล รวมจดุเชือ่มตอ่รถโดยสารสาธารณะให ้

    อยูบ่รเิวณดา้นหนา้สถาน ีและปรับปรุงป้ายรถโดยสารประจําทาง และจัดทําจดุจอด รับ-สง่ ผูโ้ดยสารรถตูส้าธารณะ 

3. กรมทางหลวง / กรงทางหลวงชนบท ปรับปรุงทางเทา้และป้าย บนถนนหลกัถนนพุทธมณฑลสาย 4  และถนน 3004 

4. เทศบาลตําบลศาลายา ปรับปรุงทางเทา้และทางจักรยานในพืน้ทีส่ถานใีหไ้ดม้าตรฐานสาํหรับคนทกุวัยและสรา้งทางเดนิ 

    และทางจักรยานรมิคลองมหาสวสัดิ ์ 

ในระยะที ่2 (หลงัการประกวดราคากอ่สรา้งรถไฟฟ้าสายสแีดงออ่น) 

5. กรมทางหลวงชนบท  ปรับปรุงการเชือ่มตอ่ถนน ทล  4006 กบัถนนเลยีบทางรถไฟ รวมทัง้ตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร 

6. การรถไฟแหง่ประเทศไทย ปรับปรุงพืน้ทีด่า้นหนา้สถาน ีใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว มทีางเดนิร่มเงา มลีานกจิกรรม รวมถงึ 

    ปรับปรุงแนวพืน้ทีด่า้นขา้งสถานเีป็นทีจ่อดรถ  และพืน้ทีพ่าณชิยกรรม 

7. การรถไฟแหง่ประเทศไทย จัดทําทางขา้มดา้นหนา้และดา้นหลงัสถาน ีเพือ่เชือ่มตอ่ชมุชนโดยรอบ 

8. การรถไฟแหง่ประเทศไทย จัดทําทางกลบัรถทัง้ 2 ดา้นบนถนนเลยีบทางรถไฟ เพือ่ความคลอ่งตวัในการจราจร 

9. การรถไฟแหง่ประเทศไทย / กรงุเทพมหานคร  เพิม่โครงขา่ยทางถนนทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งถนนทววีฒันาและถนนเลยีบ 

    ทางรถไฟ 

10. สาํนักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์/ เทศบาลตําบลศาลายา ปรับปรุงทางเขา้หลกัของสถานรีถไฟ ใหเ้ป็นเสน้ทาง 

      การเดนิและทางจักรยาน  และเป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย ์

11. สาํนักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ปรับปรุงการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้ป็นพืน้ทีพ่าณชิยกรรม เพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิในพืน้ที ่

12. สาํนักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์/ กรมทางหลวง เพิม่โครงขา่ยการเดนิรถ เชือ่มตอ่ถนนพุทธมนฑลสาย 4 เขา้สู ่

      ถนนเลยีบทางรถไฟ 

 

 



 

โครงการที ่2 แนวทางการพฒันาการเดนิทางในพื้นทีช่านเมืองโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Enhancing 

Suburban Mobility Using Public Transportation) โดยดําเนนิการศกึษาพฤตกิรรมของผูส้ญัจรผา่นเขตพืน้ทีตํ่าบลศาลายา 

และศกึษาถงึการจัดการระบบขนสง่สาธารณะในพืน้ที ่ในมมุมองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึศกึษาและวเิคราะหค์วามสามารถของระบบ

ขนสง่สาธารณะในตําบลศาลายา มดีังนี้ 1. การพฒันาจุดเชือ่มตอ่รถสาธารณะ พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตอ่การพัฒนา คอื พืน้ทีซ่ ึง่อยูต่ดิ

กับเขตสถานีรถไฟศาลายาดา้นทิศใต ้ซึ่งเป็นของสํานักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถเขา้ - ออก ไดส้ะดวกทั ้ง

สองทศิทาง 2. ปรบัปรุงการใหข้อ้มูลการเดนิรถ เพื่อใหผู้โ้ดยสารเขา้ใจไดง้่ายและสามารถใชไ้ดท้ัง้แบบออฟไลน์และออนไลน ์

โดยคณะผูว้จัิยฯ ไดอ้อกแบบแผนผังเสน้ทางการเดนิรถสาธารณะในบรเิวณพื้นทีศ่าลายาไวแ้ลว้ 3. ปรบัปรุงโครงสรา้งในการให้

สมัปทานและการบรหิารจดัการการเดนิรถสาธารณะ เพื่อตัดวงจรป้อนกลับเชงิลบ โดยคณะผูว้จัิยฯ เสนอใหม้กีารสนับสนุนใน

รูปแบบเงนิทนุ ภาษี หรอืปัจจัยในการดําเนนิการอืน่ๆ 4. ออกนโยบายสง่เสรมิการใชร้ถสาธารณะทีเ่ป็นรูปธรรม ทําใหผู้ใ้ชเ้ห็น

วา่รถสาธารณะเป็นทางเลอืกทีด่กีว่าและมคี่าใชจ้่ายถูกกว่ารถสว่นตัว โดยจะเพิม่ความถีใ่นการเดนิรถสาธารณะ จัดการเดนิรถใหม้ี

ตารางทีแ่น่นอน รวมถงึการปรับปรุงการใหบ้รกิาร โดยพัฒนาเรือ่งความสะอาดทีน่ั่ง การขบัขีข่องพนักงานขบัรถ ความเย็นสบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที ่3 การศกึษาแนวทางการพฒันาเสน้ทางสญัจรปราศจากสิง่กดีขวางสู่ระบบรางของชุมชน (The 

Barrier – Free Railway Feeder Pathway For Community Development) สภาพพื้นทีศ่าลายาถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง 

โดยแนวเสน้ทางรถไฟสายใต ้ซึง่การพัฒนาโครงขา่ยถนนและการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของทัง้ 2 ฝ่ัง มคีวามแตกตา่งกนั สง่ผลใหบ้าง

พื้นที่มีขอ้จํากัดดา้นการเดนิทาง และขาดการเชือ่มต่อกับการคมนาคมภายนอก โดยผลการศกึษาเสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 1. 

แผนการพฒันาเสน้ทางสญัจรพืน้ทีศ่าลายา การสํารวจพื้นที ่แบ่งเป็น 3 ระยะ การดําเนินงาน ระยะส ัน้ (เร่งด่วน) ปรับปรุง

เสน้ทางนําร่องมุ่งเนน้การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ตามตัวชีว้ัด Mobility ระยะกลาง ปรับปรุงโครงข่ายเสน้ทางพื้นฐานเชือ่มต่อ

ทัง้หมด เนน้การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานตามตัวชีว้ัด Mobility ระยะยาว ปรับปรุงโครงขา่ยเชือ่มตอ่ระดับชมุชนทัง้หมดและพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานโดยมุ่งเนน้การพัฒนาตามตัวชีว้ัด Mobility และ Attractiveness 2. การจํากดัจํานวนรถบรรทุกทีว่ ิง่ผ่านพืน้ที ่

โดยเปลีย่นเสน้ทางรถบรรทกุใหใ้ชเ้สน้ทางพุทธมณฑลสาย 5 เป็นหลัก และจํากดัเวลาการเขา้พืน้ทีข่องรถบรรทกุ ทัง้นี้ แนวคดินี้ยัง

ตอ้งการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่ 3. การปรบัปรุงตวัชี้วดัใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีศ่กึษา โดยนําแนวคดิ

หน่วยงานการคมนาคมขนสง่แบบไรเ้ครือ่งยนต ์(Non-Motorizes Transportation), สํานักงานการจัดการทางหลวงแห่งชาต ิ(The 

Federal Highway Administration: FHWA) จากสหรัฐอเมริกามาทําการปรับปรุงตัวชีว้ัดความครบถว้นของทางเทา้และถนนให ้

เหมาะสมกับพื้นที ่และทําการคัดเลอืกจัดทํารายการตรวจเช็คสภาพเสน้ทางสัญจรในพื้นที่ ไดแ้ก่ จํานวนสิง่กดีขวางทางสัญจร

ชัว่คราว, ความสะอาด /สวยงาม, ความสะดวกและความปลอดภัยของทางสญัจร ความง่ายในการเขา้ถงึพื้นที,่ อปุสรรค ทางลาดชัน 

/ ทางตา่งระดบั เป็นตน้  



 

ทางดา้น รศ.ดร.ภาวณีิ เอีย่มตระกลู ผูอํ้านวยการศนูยแ์ห่งความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นวจัิยและนวตักรรมเพือ่การขนสง่

เมอืง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สถานีรถไฟมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ ตัง้อยู่ในพื้นทีจั่งหวัดปทุมธานี ซึง่เป็น

จังหวัดทีเ่ป็นศูนยก์ลางของการเชือ่มโยงในระดับภูมภิาค (Regional center) ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างจังหวัดอยุธยา จังหวัดนครนายก 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุร ีโดยมีโครงข่ายคมนาคมขนสง่ทีส่ําคัญ อย่างเช่น ถนนพหลโยธนิ เป็นทางหลวงสายหลัก

เชือ่มโยงกรุงเทพมหานครผ่าน จังหวัดปทุมธานี ไปสู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีถนนรังสติ – 

นครนายก เชือ่มโยงไปยังจังหวัดนครนายก ถนนรังสติ – ปทุมธานี เชือ่มโยงไปยังจังหวัดสพุรรณบุรีและนครปฐม  และถนนพบิูล

สงคราม เชือ่มโยงไปยังจังหวัดนทบุร ี(แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 – 2560: 2556) จงึทําใหจั้งหวัดปทุมธานี จงึเป็น

ศนูยก์ลางของการกระจายสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีเกดิการการจา้งงานและการอพยพของคนเขา้มาสูพ่ื้นทีแ่ละเกดิพื้นทีเ่มอืงทีม่คีวาม

หนาแน่น สง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาพืน้ทีด่า้นพาณิชยกรรมอย่างเขม้ขน้ เพือ่รองรับการเจรญิเตบิโตของประชากรจากบทบาทของการ

เป็นพื้ นที่ช าน เมือง ทั ้งนี้ ในการหาแนวทางการพั ฒ นาพื้ นที่ โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในบริเวณ พื้ นที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยรั์งสติ จงึไดม้กีารกําหนดกรอบของการดําเนนิโครงการทัง้หมด 5 โครงการ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

โครงการที ่1 “กรอบการวเิคราะหน์โยบายและการวางแผนการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณรอบสถานขีนสง่มวลชนระบบ

รางทีเ่อือ้ตอ่การใชร้ะบบขนสง่สาธารณะเพือ่การพฒันาเมอืงอยา่งย ัง่ยนื” การทบทวนขอ้มูลกรอบนโยบาย กฎหมาย กลไก

การบังคับใช ้ความเป็นไปได ้และความพรอ้มของการนํานโยบายไปบังคับใชน้โยบายการพัฒนาพื้นทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนระบบ

รางในประเทศไทยพบวา่ มปัีญหาความเชือ่มโยงของนโยบาย กลา่วคอื มกีารระบุกรอบนโยบายการพฒันาการขนสง่ระบบราง

ในระดบัประเทศ ระดบัภาค และระดบัภูมภิาค แตไ่มม่กีารวางแนวทางหรอืกรอบนโยบายการพฒันาทีใ่หส้อดคลอ้งกนัใน

ระดบัทอ้งถิน่ ประกอบกับกฎหมายผงัเมอืงทีไ่มเ่อือ้ตอ่การพฒันา รวมถงึขอ้จําากดัทางกฎหมายในการเวนคนืทีด่นิทีร่ะบุ

ใหใ้ชเ้พือ่การสาธารณะเทา่น ัน้ สง่ผลใหค้วามหลากหลายในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในระดบัเมอืงไม่สามารถเกดิขึน้ไดอ้ย่างชดัเจน 

เพราะแมม้กีารกําหนดแผนการพัฒนาพื้นทีร่อบสถานีขนสง่มวลชนระบบรางในแผนพัฒนาระดับประเทศหรือระดับภาค แต่ยังขาด

ความชดัเจนในการบงัคบัใชก้ลายเป็นช่องวา่งของการพฒันาระหวา่งนโยบายในระดบับนและแผนปฏบิตัใินระดบัลา่ง ทัง้

ในสว่นของนโยบายเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิเศรษฐกจิ  

 

โครงการที ่2 “การวางแผนและออกแบบโครงขา่ยคมนาคมขนสง่ระบบรองและสิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้งทีส่ง่เสรมิ

การเชือ่มตอ่การใชร้ะบบขนส่งมวลชนระบบรางของคนทุกกลุม่” โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คอื (1) การ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเดนิเทา้ (Pedestrian Mall) จําเป็นตอ้งมกีารวางแนวเสน้ทางทางเดนิเทา้ทีส่ามารถเชือ่มโยง

ไปยังสถานทีส่ําคัญและบรเิวณสถานีอย่างทั่วถงึ ตลอดจนกําหนดการเชือ่มตอ่ของทางเดนิยกระดับ (Skywalk) เพื่อเชือ่มทางเดนิ

ระหวา่งอาคารและอาคารจอดรถ และ (2) การพฒันาโครงสรา้งเพือ่คมนาคมขนสง่สาธารณะ (Transit Mall) โดยกําหนด

พืน้ทีอํ่านวยความสะดวกในการเดนิทางทัง้รา้นกาแฟ จดุจอดรับสง่ และพืน้ทีบ่รกิารรถโดยสาร (Bus depot) โดยรายละเอยีดดงัภาพ 

 

 

 

โครงการที ่3 “กลยุทธก์ารวางแผนเมอืงและออกแบบสิง่แวดลอ้ม เพือ่เอือ้ตอ่การพฒันาบรเิวณรอบสถานขีนสง่

มวลชนระบบราง” ในการออกแบบสิง่แวดลอ้มเมอืง เป็นสว่นหนึง่ของกลยุทธใ์นการวางแผนและออกแบบสิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากมอีื

ทธพิลต่อการสรา้งองคป์ระกอบของรูปแบบเมอืง (Elements of Urban Form) ทีม่ผีลต่อลักษณะสภาพภูมอิากาศของเมอืง เพือ่ให ้

คนเกดิสภาวะความสบายภายนอกอาคารมากทีส่ดุ ภายใตก้ารใชด้ัชนีความสบายเชงิความรอ้น (Outdoor thermal comfort index)  

โดยสามารถสรุปแนวทางของการพัฒนาพืน้ทีอ่อกเป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก ่(1) ทศิทางการวางอาคารตามแนวถนน (2) สดัสว่น

ความสงูอาคารตอ่ความกวา้งถนน (3) ความหนาแนน่ของตน้ไม ้(4) ความหนาแนน่ของอาคาร โดยรายละเอยีดดงัภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที ่4 “แนวทางการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานเีพือ่สรา้งความเป็นยา่นศนูยก์ลางธุรกจิและการคา้แหง่ศตวรรษ

ที ่21 อยา่งย ัง่ยนื” เป็นการศกึษาเพือ่หาแนวทางในการวเิคราะหร์ูปแบบการพัฒนาพืน้ทีร่อบสถานีเพือ่เป็นย่านศนูยก์ลางของธรุกจิ

และการคา้ โดยนํามาปรับใชเ้พือ่ใหเ้ขา้กับบรบิทของประเทศไทย โดยแนวทางของการศกึษาทีไ่ดจ้ะสามารถบง่บอกถงึแนวทางของ

การจัดการพื้นที่ใชส้อยทัง้ดา้นพาณิชยกรรมและดา้นพื้นที่ใชส้อยสํานักงาน โดยไดเ้สนอขอบเขตของรัศมีพื้นทีโ่ดยรอบสถาน ี

ออกเป็นทัง้หมด 4 สว่นดว้ยกนัคอื 

1.) รัศมไีม่เกนิ 200 เมตร โดยรอบสถานี กําหนดให ้FAR = 5-7 แต่ในกรณีทีส่ามารถออกแบบอาคารใหเ้ชือ่มต่อกับพื้นทีส่ถานีได ้

โดยตรงจะให ้FAR Bonus MAX 10 : 1 

2.) รัศมไีมเ่กนิ 500 เมตร โดยรอบสถาน ีกําหนดให ้FAR = 4-6 

3.) รัศมไีมเ่กนิ 800 เมตร โดยรอบสถาน ีกําหนดให ้FAR = 3-5 

4.) รัศมไีมเ่กนิ 1,600 เมตร โดยรอบสถาน ีกําหนดให ้FAR = 1-3 

 

 โครงการที ่5 “แนวทางการออกแบบวางผงัทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีส่าธารณะบรเิวณรอบสถานขีนสง่มวลชนระบบ

รางทเีอต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ กรณีศกึษาพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ” โดยสามารถสรุป

ประเด็นของการศกึษาดังนี้ (1) ผูท้ีม่รีายไดน้อ้ยสามารถอาศัยอยู่ในพืน้ทีใ่กลส้ถานีรถไฟ ทัง้ในระยะ 500 เมตรและ 800 เมตร (2) 

การกําหนดสัดสว่นพืน้ทีอ่ยู่อาศัยในบรเิวณพื้นทีร่อบสถานีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์มสีดัสว่นอยู่ทีร่อ้ยละ 40 - 60 ของพืน้ทีก่ารใช ้

ประโยชน์ทีด่นิทัง้หมด (3) ในระยะ 500 เมตรจากตัวสถานี จะกําหนดใหม้คีา่อัตราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมตอ่พืน้ทีท่ีด่นิของอาคารทีพั่ก

อาศัย = 2.5 – 5 (4) ในระยะ 800 เมตรจากตัวสถานีจะกําหนดใหม้คีา่อัตราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมตอ่พืน้ทีท่ีด่นิของอาคารทีพั่กอาศัย 

= 2 – 4 และ (5) การกําหนดคา่ความหนาแน่นของทีอ่ยู่อาศยั ควรจะอยูท่ีป่ระมาณ 20-60 ยนูติ/ไร่ โดยรายละเอยีดดงัภาพ 
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